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Ukazuje się od 2011 roku

- mówi  pomorski poseł Marek BIERNACKI, który 
w nadchodzących wyborach kandyduje do Sejmu RP z 
listy Polskie Stronnictwo Ludowe -Koalicja Polska. 
      Str. 2

Podczas sesji 24 września wejherowscy radni przy-
jęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 
2019 rok, przeznaczając dodatkowe środki na budo-
wę nawierzchni ulic z płyt drogowych, elementy za-
gospodarowania terenu obok nowo budowanej sali 
gimnastycznej przy SP 5, działalność WCK, gospodar-
kę wodami opadowymi oraz zabezpieczyli środki na 
ewentualną ugodę z przedszkolami niepublicznymi.  
            Str. 3

Wielkie emocje 
na Wzgórzu Wolności

W Bożympolu
dziękowano za plony

pracowita sesja
Rady Miasta

Wspieram inicjatywy 
służące mieszkańcom

Przepiękne wieńce, 
dożynkowy korowód, 
dużo muzyki, konkursy,  
podziękowania i wspól-
na modlitwa - Powiato-
wo-Gminne Dożynki w 
Bożympolu Wielkim w 
gminie Łęczyce przebie-
gały zgodnie z kaszub-
ską tradycją.       Str. 6

Po dobrym spotkaniu wejherowski Gryf uległ Lechii Gdańsk 2:3 w 1/32 Pucharu Polski i odpadł z dalszych 
rozgrywek. Pomimo to postawa i gra wejherowskiej drużyny zasługuje na uznanie. Już po 5 minutach Gryfici 
prowadzili 2:0, zwiastując emocjonujące widowisko sportowe. 

- Możemy być dumni z postawy drużyny. Byliśmy blisko sensacji  - podsumował wtorkowy mecz Rafał Szlas, 
Honorowy Prezes WKS Gryf. - Wynik 2:3 ze zdobywcą Pucharu Polski wstydu nam nie przynosi.          Str. 2
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- Pełnił Pan różne funkcje państwo-
we i samorządowe, zawsze ich ślad po-
zostawał również w Wejherowie …

 - To fakt, było tego dużo. Przypomnę 
tylko, że kiedy pełniłem funkcję Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji to 
oddałem do użytku strażnicę państwowej 
straży pożarnej i wspierałem budowę straż-
nic ochotniczych straży pożarnych, np. w 
Bolszewie. Jako wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego zawsze bardzo dobrze 
współpracowałem z władzami Wejherowa, 
co zaowocowało szeregiem inwestycji np. 
rozpoczęciem inwestycji drogowych. Przede 
wszystkim dumny jestem z rewitalizacji na-
szej perły, Kalwarii Wejherowskiej, którą 
udało się zrealizować pod patronatem śp. 
arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Na-
tomiast jako Minister Sprawiedliwości 
wpisałem do budżetu ministerstwa  nową 
siedzibę Sądu  Rejonowego w Wejherowie, 
której budowa jest obecnie na ukończeniu.

- Co dalej?
- Jak widać zawsze starałem się wspierać 

inicjatywy Prezydenta Wejherowa i władz 
miasta, które służą mieszkańcom. Aktual-
nie okazuję pomoc przy przygotowaniu  in-
westycji na drodze krajowej nr 6 - budowie 
tunelu w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw).

- W ostatnich wyborach parlamen-
tarnych był pan lokomotywą wybor-
czą PO obecnie startuje pan z listy 
PSL-Koalicja Polska…

Wspieram inicjatywy 
służące mieszkańcom

Dziś rozmawiamy z pomorskim posłem Markiem BIERNACKIM, 
który w nadchodzących wyborach kandyduje do Sejmu RP z listy 
Polskie Stronnictwo Ludowe -Koalicja Polska.

- W ubiegłym roku Zarząd Platformy 
Obywatelskiej wykluczył mnie z członków 
partii, za głosowanie w Sejmie, zgodnie z 
wyznawanymi przeze mnie wartościami 
chrześcijańskimi. Ponieważ na polskiej 
scenie politycznej partią, która wyzna-
je bliskie mi poglądy chadeckie jest PSL, 
wspólnie z nią i innymi  posłami powołali-
śmy Koalicję Polską, z której listy obecnie 
kandyduje do Sejmu.

- Dziękuję za rozmowę.

- W trakcie realiza-
cji inwestycji doszło kilka 
dodatkowych prac, które 
wykonawca musi wykonać. 
Wyraziliśmy na to zgodę - 
wyjaśnia wicestarosta Ja-
cek Thiel. - Przepraszamy 
za utrudnienia i prosimy 
kierowców, aby dostoso-
wali się do obowiązujące-
go oznakowania. Ułatwi to 
wykonawcy szybką realiza-
cję robót. Myślę, że to już 

Remont ulicy przemysłowej 

o miesiąc dłużej
Modernizacja ulicy Przemysłowej w Wejhe-

rowie przedłuży się do końca października br. 
W związku z tym, do 28 września będzie obo-
wiązywał zakaz skrętu z ulicy Przemysłowej w 
Graniczną i z ulicy Granicznej w Przemysłową.

ostateczny termin i naj-
prawdopodobniej ruch na 
tym odcinku drogi zostanie 
przywrócony w obu kierun-
kach. 

Najważniejsza część prac 
prowadzona będzie w rejo-
nie skrzyżowania. 

Koszt inwestycji to pra-
wie cztery miliony złotych. 
Połowa pieniędzy pochodzi z 
budżetu powiatu, a druga z 
budżetu centralnego.

W czwartek i piątek tj. 26 i 27 wrze-
śnia, w związku z zamknięciem frag-
mentów ulicy granicznej i Rogali, linia 
autobusowa nr 6 zostanie skrócona.

Jak informuje Miejski Zakład Komu-
nikacji w Wejherowie, przystankiem 
początkowym i końcowym będzie przy-
stanek przy ul. Niskiej 02 - zatoka za ron-
dem na ul. Lelewela w kierunku osiedla 
Fenikowskiego.

Dla linii nr 6 wyłączone zostają przy-
stanki: Wejherowo Rogali-Energa 03, Ro-
gali 02, Gulgowskiego 02, Graniczna 02 
i 03. 

W tych dniach obsługę osiedla Przemy-
słowa nadal zapewniać będzie linia nr 1.

MZK przeprasza za utrudnienia.  Informa-
cje: www.mzkwejherowo.pl lub pod nr tel. 
58 572 29 33.

trasa linii nr 6 skrócona

Bałaganiarz recydywista 
Prawdziwym recydywistą w zaśmiecaniu przestrzeni publicznej w Wejhero-

wie okazał się 37-letni mieszkaniec Gdyni, wielokrotnie zatrzymany przez Straż 
Miejską podczas rozklejania ogłoszeń o szybkich pożyczkach  gotówkowych. Za 
każdy z tych czynów otrzymał mandat karny lub sprawa trafiała do Sądu Rejono-
wego w Wejherowie. Mimo to mężczyzna nadal rozlepia ulotki. 

W tym miesiącu już dwukrotnie został przyłapany na rozklejaniu ich na słu-
pach oświetleniowych, skrzynkach gazowych, energetycznych i w wielu różnych 
miejscach. Otrzymał mandaty karne po 500 złotych. Ostatnio na widok patrolu 
zmotoryzowanego straży miejskiej mężczyzna próbowała uciec, ale bez skut-
ku. Ponownie został ukarany mandatem, a sprawa znajdzie swój finał w Sądzie.

granat w centrum miasta
20 września po południu, Straż Miejska odebrała zgłoszenie o niewybuchu na 

posesji przy ulicy Św. Anny. Dzieci w trakcie zabawy wykopały granat. Na miejscu 
pojawił się patrol Straży Miejskiej. Jedno z dzieci przyznało się, że po wykopaniu 
granatu rzuciło nim w stronę ogrodzenia. Na szczęście nie doszło do wybuchu. 
Niebezpieczne miejsce zabezpieczono. Okazało się, że jest to granat F-1 używa-
ny w II wojnie światowej przez Armię Czerwoną. Produkowany był także w PRL. 
Do czasu przyjazdu saperów strzegli go funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji

STRAŻ MIEJSKA

Rewelacyjny początek 
musiał zamotywać wej-
herowskich zawodników, 
gdyż nie odpuszczali Le-
chii Gdańsk. Po wybry-
kach pseudokibiców (jak 
się mówiło na stadionie - z 
Arki Gdynia), którzy odpa-
lili race, mecz został w 30. 
minucie przerwany przez 
sędziego. Grę wznowiono 
po konsultacjach z delega-
tem PZPN. 

W drugiej połowie za-
częli dominować piłkarze z 
Gdańska, strzelając pierw-
szą i drugą bramkę w krót-
kim odstępie czasu. Gryfici 
co prawda starali się bronić 
dzielnie, ale wreszcie bar-
dziej skuteczni i wytrzymali 
fizycznie gdańszczanie zdo-
byli w 89. minucie trzecie-
go gola na wagę zwycięstwa 
i awansu do kolejnej rundy 
rozgrywek. 

Piłkarzom Gryfa dzięku-
jemy za walkę i dobre spor-

gryf zagrał z Lechią gdańsk

sportowe święto 
w Wejherowie

Mecz z extraklasową i utytułowaną drużyną z Gdańska z pewno-
ścią był dużym wydarzeniem na Wzgórzu Wolności. Piłkarze WKS 
Gryf rywala się jednak nie przelękli i już w 5 minucie prowadzili 
2:0. Na trybunach zapanowała euforia. 

towe widowisko! To Gryf 
narzucił faworytowi spotka-
nia - Lechii Gdańsk swo-
je warunki i goście musieli 
ostro gonić wynik, a do sen-
sacyjnej przegranej  niewiele 
brakowało.

Bramki
Dla Gryfa Wejherowo: 

Maksymilian Hebel 3’, Bar-
tosz Gęsior 5’

Dla Lechii Gdańsk: Ma-
ciej Gajos 53’ i 55’, Flavio 
Paixao 89’



3

redakcja@pulswejherowa.pl 26 września 2019

AKTUALNOŚCI

24 września obradowali wejherowscy radni. Przyjęli m.in. 
uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok przeznacza-
jąc dodatkowe środki na: budowę nawierzchni ulic z płyt drogo-
wych, elementy zagospodarowania terenu obok nowo budowanej 
sali gimnastycznej przy SP 5, działalność WCK, gospodarkę wo-
dami opadowymi oraz zabezpieczyli środki na ewentualną ugodę 
z przedszkolami niepublicznymi.

kolejna sesja Rady Miasta Wejherowa

Zmiany w budżecie
i roszczenia wobec Miasta

Podmioty prowadzące 
w Wejherowie przedszko-
la niepubliczne wysunęły 
wobec Miasta roszczenia, 
związane z wyrównaniem 
dotacji na działalność w la-
tach 2009-2016. Problem 
wyjaśniał na sesji zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
(wypowiedź A. Kraszkiewi-
cza zamieszczamy obok). 

Temat roszczeń wobec 
Miasta wywołał ożywioną 
dyskusję radnych. 

Radny Wojciech Wasia-
kowski stwierdził, że na 
pokrycie tych roszczeń cyt. 
„zaciągamy ogromny milio-
nowy kredyt”. Zresztą wcze-
śniej na swoim facebooku 
również napisał w tej spra-
wie o rzekomych milionach 
kredytu, który Miasto będzie 
spłacać latami. 

Podczas dyskusji okaza-
ło się, że Miasto żadnego 
kredytu na pokrycie ewen-
tualnych zobowiązań wobec 
przedszkoli nie bierze i nie 
było o tym mowy w uchwa-
łach. Nie będzie zatem żad-
nych odsetek.

- Pan radny Wojciech 
Wasiakowski jest kłamcą – 
stwierdził wprost Wojciech 
Kozłowski, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta. 

„Przyciśnięty do muru”, 
pod wpływem krytyki radny 
Wasiakowski przyznał się 
w końcu do przekazywania 
nieprawdziwych informacji. 

Radni podjęli tego dnia 
jeszcze wiele ważnych 
uchwał.  Sesję zakończyły 
pytania i wnioski. 

Do tematu poszczegól-
nych uchwał, podjętych na 
wtorkowej  sesji  Rady Mia-
sta w Wejherowie wrócimy w 
kolejnych wydaniach „Pulsu 
Wejherowa”.

Wzrośnie podatek od nieruchomości 

po raz pierwszy od 7 lat 
Na mocy uchwały Rady Miasta Wejherowa od 1 stycznia 2020 

wzrosną stawki podatku od nieruchomości, średnio o ok. 4,5%. 
Jest to pierwsza podwyżka od 01.01.2013 roku, a w 2017 r. poda-
tek został nawet częściowo obniżony. Inflacja od 2013 r. wyniosła 
6,5%. Powodem podwyżki są szybko rosnące dopłaty do utrzyma-
nia oświaty - o 90% od 2013 roku. 

Zgodnie z przepisami, 
oświata powinna być w cało-
ści utrzymywana z subwencji 

- W 2013 roku do oświa-
ty dopłaciliśmy 15,3 mln zł, 
co stanowiło 31% kosztów 
jej utrzymania. W 2019 ro-
ku do oświaty dopłacimy 
co najmniej 29 mln zł, czyli 
43% całkowitych kosztów. 
Wydatki z naszego budżetu 
wzrosły zatem o 13,7 mln zł. 
Zgodnie z przepisami powin-
niśmy otrzymać te pieniądze 
od rządu z budżetu państwa. 
Gdybyśmy je otrzymali, to 
nasze podatki od nierucho-
mości nie zostałby podnie-
sione, gdyż nie byłoby takiej 
potrzeby.  

Nie jesteśmy w stanie w 
naszym budżecie wytrzy-
mać  90% wzrostu dopłat 
do oświaty bez podwyż-
ki podatków. W minionych 
7 latach staraliśmy się nie 
podwyższać podatków, ale 
obecnie „dziura” w budżecie 
oświaty -  nie z naszej zresztą 
winy -  jest zbyt duża.

prezydent 
krzysztof 
hildebrandt 

Podwyżki uchwalone na sesji w dniu 24.09 oznaczają 
wzrost podatku dla przeciętnego mieszkania o pow. 50-60 
m2 o kilka złotych rocznie, zaś przeciętego domku jedno-
rodzinnego o 20-30 zł w skali roku. 

Najważniejsze stawki podatku:
Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków -  0,93 zł od 1 m2 powierzchni, 

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni, 

• pozostałych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania 
podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta - 0,35 
zł od 1 m2 powierzchni,

 Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych - 0,78 zł od 1 m2 pow. użytkowej, 
• mieszkalnych, jeżeli wyłącznym źródłem utrzymania 

podatnika i jego małżonka jest emerytura lub renta - 0,56 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

• związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,86 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,84 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej, 

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 8,02 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. 

Radni realizują obietnice wyborcze

Mieszkańcy decydują

- Roszczenia przedszkoli nie wynikają z nieprawidłowości 
po stronie Urzędu Miejskiego. Dotacje były naliczane zgodnie 
z zaleceniami m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, o które 
zwróciły się władze miasta w związku z niejasnymi przepisami. 
Taka metoda obliczenia dotacji jak w Wejherowie, była zresztą 
przyjęta przez zdecydowaną większość samorządów w Polsce, 
zgodnie z ówczesną powszechną interpretacją przepisów. 

To, że obecnie samorządy mają z tym problem, gdyż po 
wielu latach pojawiają się bardzo odmienne interpretacje 
przepisów w wyrokach sądów świadczy wyłącznie o słabości 
i niestabilności polskiego prawa. Nie jest naszą winą, że sądy 
po wielu latach inaczej interpretują przepisy, przecież nikt nie 
mógł tego przewidzieć. Najlepszy dowód jest taki, że ustawo-
dawca sam w końcu doprecyzował niejasne przepisy zmienia-
jąc je od 1 stycznia  2017 roku. 

Urząd Miejski w Wejherowie zawsze wydaje środki dopiero 
jak ma pewność, że jest to zgodne z prawem, a jeśli są wąt-
pliwości tego nie robi. Poza tym zawsze wydaje je oszczędnie. 
Dlatego w minionych latach dotacje były naliczane w taki, a nie 
inny sposób. Ponieważ władze miasta są skłonne do kompro-
misu prowadzą z 17.  niepublicznymi przedszkolami negocja-
cje w celu polubownego rozwiązania sporu. Aby te negocjacje 
zakończyć i ewentualnie zawrzeć ugodę w sprawie wyrówna-
nia dotacji należ zabezpieczyć środki w łącznej kwocie 6,56 mln 
zł, które mogłyby być wypłacane w transzach przez 5 lat. Po-
czątkowe oczekiwania przedszkoli za lata 2009-2016 wynosiły 
ponad 12,5 mln zł. 

Zastępca prezydenta 
Arkadiusz kraszkiewicz

Podczas sesji w dniu 24.09 Rada Miasta przyjęła uchwałę w spra-
wie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wej-
herowa. Jej celem jest włączenie wejherowian w procesy decyzyjne, 
aktywizacja i wzrost zaangażowania społeczeństwa. Uchwała została 
przygotowana i przyjęta na wniosek Ruchu Społecznego Wolę Wejhe-
rowo przy wsparciu Koalicji Obywatelskiej Ponad Podziałami

i dotacji z budżetu państwa, 
przekazywanych przez rząd. 
Tymczasem samorządy mu-

szą dopłacać do oświaty coraz 
więcej, gdyż nie otrzymują na-
leżnych środków od państwa.

Realizujemy nasze ha-
sło i obietnicę wyborczą 
„Mieszkańcy decydują”. Rok 
temu obiecaliśmy wejhero-

wianom, że będziemy kon-
sultowali różne projekty, w 
szczególności wprowadzi-
my mechanizm opiniowa-

nia projektów uchwał Rady 
Miasta przez mieszkańców. 
Uchwała wprowadza kon-
sultacje społeczne w dużo 

szerszym zakresie, niż obie-
cywaliśmy. Rzetelne pozna-
nie opinii mieszkańców jest 
wstępem do podejmowania 
decyzji – podkreśla rad-
ny Wojciech Kozłowski, 
przewodniczący Klubu Rad-
nych Wolę Wejherowo, który 
był inicjatorem tej uchwały. 
- Uchwała dotycząca kon-
sultacji daje możliwość bez-
pośredniego wypowiedzenia 
się mieszkańcom w konkret-
nych zgłoszonych przez nich 
sprawach związanych z pra-
cą samorządu miejskiego, 
zarówno ogólnomiejskich, 
jak i lokalnych. Wprowadza 

Nowe stawki podatku od nieruchomości

przejrzystą, jednakową dla 
wszystkich, kompleksową i 
powtarzalną procedurę kon-
sultacji społecznych.

- Jako klub radnych  Ko-
alicji Obywatelskiej Ponad 
Podziałami cieszymy się, 
że mogliśmy wesprzeć tę 
uchwałę. Służy ona przede 
wszystkim mieszkańcom 
-  powiedział radny Rafał 
Szlas. - Przypomnę, że czte-
ry lata temu wsparliśmy 
powstanie Budżetu Obywa-
telskiego. Mam nadzieję, 
że ta uchwała zaktywizuje 
mieszkańców i stworzy nowe 
pole do działania.



4

www.pulswejherowa.pl26 września 2019

AKTUALNOŚCI

Dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz znalazł się 
w gronie 8. laureatów pomorskiego Plebiscytu. W 
imieniu nieobecnego na finałowej gali doktora, na-
grodę wręczaną przez zastępcę prezydenta Wej-
herowa Arkadiusza Kraszkiewicza, odebrał 
wiceprezes Zarządu Szpitale Pomorskie Andrzej 
Zieleniewski, dyrektor wejherowskiej specjali-
stycznej lecznicy. Organizatorem plebiscytu jest 
dwutygodnik „Gazeta Wieczór Pomorza”. 

Od 2011 roku dr M. Szołkiewicz jest ordynato-
rem Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwen-
cyjnej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. 
Jest pomysłodawcą i współtwórcą Kaszubskiego 
Centrum Chorób Serca i Naczyń. 

Doktor Szołkiewicz przeszedł wszystkie etapy 
szkolenia  specjalizacyjnego z zakresu kardiolo-
gii, począwszy od  diagnostyki nieinwazyjnej po 
elektroterapię serca i kardiologię interwencyjną. 
Jest autorem wielu prac naukowych opublikowa-
nych w polskich i światowych czasopismach me-
dycznych.

plebiscyt homo popularis

Doktor Marek szołkiewicz 
wśród najpopularniejszych

Jednym z laureatów plebiscytu Homo Popularis (na najpopular-
niejszego Pomorzanina) został ordynator Oddziału Kardiologii i An-
giologii Interwencyjnej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie dr 
hab. n. med. Marek Szołkiewicz. 

Osiedle Fenikowskiego, 
choć jedno z najmłodszych, 
jest jednym z najlepiej funk-
cjonujących osiedli w Wej-
herowie. Grupa aktywnych 
mieszkańców organizuje 
zajęcia sportowe, spotkania 
mieszkańców, ogniska i gril-
le. Dzięki realizacji kolej-
nych projektów na osiedlu 
z Budżetu Obywatelskiego, 
których autorem był radny 
Mariusz Łupina i dzięki 
wparciu mieszkańców, teren 
przy osiedlu został zagospo-
darowany i jest rozbudowy-
wany. Niedawno oddano do 
użytku nowe obiekty sporto-
wo-rekreacyjne.t

- Mieszkańcy osiedla Fe-
nikowskiego po raz kolejny 
skorzystali z szansy jaką 
stworzył Budżet Obywatel-
ski. Przygotowują projekty, 
na które potem skutecznie 
głosują - powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt. - Efektem 
ich starań jest miejsce, któ-
re oprócz wiaty piknikowej 
ma także scenę, siłownię na 
świeżym powietrzu, ławki, 
plac zabaw, boiska i oświe-
tlenie. Dzisiaj oddajemy ko-
lejne elementy. Cieszy mnie 
boisko o naturalnej na-
wierzchni trawiastej, bo na 
takich boiskach sam grałem 
w piłkę w młodości. 

Budżet obywatelski przynosi efekty 

29. zrealizowany projekt
Zakończył się trzeci etap rozbudowy terenu rekreacyjnego 

na osiedlu Fenikowskiego w ramach Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Za 192 tys. zł zbudowano boisko do piłki noż-
nej, zamontowano piłkochwyty, a dla dzieci i młodzieży powstał 
park linowy. Jest to kolejny zakończony projekt z Budżetu Oby-
watelskiego, który pokazuje, że warto być aktywnym.

Jak dodaje Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa, w ramach 
inwestycji powstało boisko o 
wymiarach 36 m x 22 m, z 
piłkochwytem o wysokości 6 
m i długości 24 m oraz dwie-
ma bramkami. Obok po-
wstał park linowy dla dzieci 
do lat 12 z bezpieczną pia-
skową nawierzchnią. 

- Dzięki naszym stara-
niom, przy wsparciu władz 
miasta, osiedlowe miejsce 
spotkań i integracji  jest 
systematycznie rozbudowy-
wany. Korzystają z niego 

nie tylko mieszkańcy osie-
dla, ale także całego Śmie-
chowa, a nawet innych 
części miasta - mówi radny 
Mariusz Łupina.

- Cieszę się, że kolejne 
boisko sportowe powstało 
w Wejherowie, tym razem 
z Budżetu Obywatelskie-
go - stwierdził radny Ra-
fał Szlas, przewodniczący 
Komisji Sportu w Radzie 
Miasta Wejherowa. - Tym 
bardziej, że boisko jest bez-
płatne i ogólnodostępne, 
każdy może z niego korzy-
stać. Zawsze będę wspierał 
takie inicjatywy, bo przecież 
każdy obiekt sportowy służy 
rozwojowi sportu, a tym sa-
mym zdrowiu.

- Aby Wejherowski Budżet 
Obywatelski był zrealizowa-
ny, potrzebne są środki fi-
nansowe. Zastanawiamy się 
czy w przyszłości będą one 
dostępne, gdyż samorządy 
mają coraz większe obciąże-
nia. W ten problem zaanga-
żował się radny Rafał Szlas. 
Chodzi o to, żeby samorzą-
dy miały pieniądze, a dzięki 
temu będą mogły oferować 
społeczeństwu jak najwięcej 
- podkreślił na zakończenie 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. 

Pierwszego gola na nowym boisku strzelił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, pokonując bramkarza - radnego 
Rafała Szlasa.

 Zaplanowano remont ła-
zienek i sal chorych; wymie-
nione zostanie oświetlenie 
sufitowe i medyczne pane-
le nadłóżkowe, zamontowa-
na instalacja przyzywowa, 
zmodernizowana instalacja 
gazów medycznych czy też 
montaż zabudowy meblowej,

- Prace remontowe mają 
na celu poprawę jakości usług 
szpitalnych, a przede wszyst-
kim polepszenie warunków 
hospitalizacji pacjentów oraz 
pracy naszego personelu - mó-
wi Andrzej Zieleniewski, 
wiceprezes Zarządu Szpitali 
Pomorskich. 

Kilka dni temu rozpoczął się remont Od-
działu Chorób Wewnętrznych, Gastroente-
rologii i Geriatrii Szpitala Specjalistycznego 
w Wejherowie. Inwestycja kosztować bę-
dzie 1,6 mln zł i zakończona zostanie w grud-
niu br. Środki na ten cel zostały przekazane 
przez samorząd województwa pomorskiego.

Łącznie na oddziale wy-
remontowanych zostanie 
13 sal chorych, w tym 1 sa-
la 5-osobowa wzmożonego 
nadzoru pielęgniarskiego, 
8 sal 3-osobowych (w tym 
1 sala wzmożonego nadzo-
ru pielęgniarskiego); 3 sale 
2-osobowe i 1 izolatka. Re-
mont obejmuje także 7 łazie-
nek, 2 śluzy oraz toaleta dla 
personelu, magazyn czysty, 
magazyn bielizny brudnej, 
brudownik, pomieszczenie 
porządkowe, aneks dla pa-
cjentów, pokój przygoto-
wawczy pielęgniarek oraz 
gabinet zabiegowy.

kolejny remont w szpitalu

sale chorych 
i łazienki

Sanktuarium Pasyjno-
-Maryjne w Wejherowie 
zaprasza na uroczystość 
św. Franciszka z Asyżu, 
która odbędzie się 3-4 
października br.

3 października o godz. 
18.00 odprawiona zostanie 
msza św. oraz nabożeństwo 
Transitus, czyli przejście św. 
Franciszka do domu Ojca.

4 października na pl. Ja-
kuba Wejhera przy  fontan-
nie św. Franciszka, o godz. 
17.00 zaplanowano modli-
twę o ochronę stworzenia i 
błogosławieństwo zwierząt 
domowych. W kościele św. 
Anny o godz. 18.30 odbędzie 
się różaniec, a o godz. 19.00 
- msza św.

O godz. 20.00 na ryn-
ku rozpocznie się spektakl 
uliczny „Alicja”, przygotowa-
ny przez młodzież z francisz-
kańskiego teatru ognia.

ku czci św. 
Franciszka

Modlitwa 
i spektakl 
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

Za nami już powiato-
wy Zlot Turystów Senio-
rów (piszemy o tym na str. 
8), prezentacja filmu o Ed-
mundzie Kamińskim oraz 
bardzo ciekawa Konferen-
cja „Dzieci Syberyjskie”, 
zorganizowana w Powiato-
wym Zespole Kształcenia. 
W latach dwudziestych w 
budynkach PZKS funkcjo-
nował ośrodek opieki nad 
uratowanymi sierotami, 
dziećmi zesłańców z Syberii.

Jutro (27 września) o 
godz. 11.00 odbędzie się 
„Spacer literacki ślada-
mi lokalnych ludzi pió-
ra” , a o godzinie 17.00 
prelekcja Marcina Gnie-
cha „Życie kulturalne 
Wejherowian w latach 
20. XX wieku”. 

Oba wydarzenia odbędą 
się  Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie 

- Spotkał nas ogrom-
ny zaszczyt, bo w kategorii 
Zdrowie i Opieka Społecz-
na otrzymaliśmy zaszczytne 
wyróżnienie - mówi Gabrie-
la Lisius, starosta wejhe-
rowski. - Wyróżnienie, bo w 
tych kategoriach, w których 
są oceniane rożne projekty 
jest zawsze jeden tytuł głów-
ny Modernizacji Roku i jed-
no wyróżnienie. Tern stary, 
zabytkowy obiekt zachował 
swoją strukturę, ale we-
wnątrz bardzo się zmienił. 
Przeprowadziliśmy termo-
modernizację, a przebudo-
wane pomieszczenia zostały 
zaadaptowane dla najmłod-
szych podopiecznych.

- Wnętrze tego budynku 
zostało wyburzone i wybu-
dowane od nowa, a także do-
stosowane do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, w 
tym z niepełnosprawnością 
intelektualną, z autyzmem 

Przypomnijmy, ze to już kolejna tego typu nagroda przy-
znana Powiatowi Wejherowskiemu. 

W czerwcu 2019 roku w 29. edycji Konkursu „Budowa Ro-
ku”, zorganizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, prestiżowy tytuł „Bu-
dowy Roku 2018” otrzymała hala sportowa przy Powiatowym 
Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

powiatowa inwestycja 
wyróźniona w konkursie

Dni kultury powiatu 

W XXIII Ogólnopolskim Otwartym Konkursie „Modernizacja 
Roku”, w kategorii Zdrowie i Opieka Społeczna, Powiat Wejhe-
rowski otrzymał wyróżnienie za przebudowę i adaptację na cele 
edukacyjno-przedszkolne budynku przy ul. Sobieskiego 277a w 
Wejherowie. W dawnej siedzibie WKU znajduje się Przedszkole 
Specjalne Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego.

czy z niepełnosprawnością 
ruchu - dodaje Małgorzata 
Woźniak, dyrektor Powia-
towego Zespołu Kształcenia 
Specjalnego:

W kategorii Zdrowie i 
opieka społeczna Konkur-
su „Modernizacja Roku” 
wręczono tylko dwie nagro-
dy, pierwsze miejsce zdobył 
szpital powiatu myślenic-
kiego.W poszczególnych ka-
tegoriach jest tylko jedna 
nagroda główna i jedno wy-

różnienie, a zatem Powiat 
Wejherowski zajął drugie 
miejsce, co jest ogromnym 
sukcesem. 

W najbliższym czasie w 
sąsiedztwie budynku po-
wstanie plac zabaw. Powiat 
Wejherowski przystąpił 
do programu  Ogólnodo-
stępnych Stref Aktywności 
Dziecięcej i zdobył dofinan-
sowanie na ten cel. Nowy 
plac zabaw powstanie jesie-
nią tego roku.

Druga nagroda w tym roku

Przedstawiciele samorządu powiatowego, Starostwa, dyrekcji PZKS oraz wy-
konawcy inwestycji przed nagrodzonym budynkiem Przedszkola Specjalnego 
w Wejherowie. Fot. Starostwo w Wejherowie

W ramach trwających od tygodnia Dni Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego, przygotowano szereg ciekawych wydarzeń. Koncerty, 
prelekcje czy konferencje wypełniają program Dni Kultury, które 
będą trwały do 6 października.

przy ul. Dworcowej. 
Z kolei w Muzeum Pi-

śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej przy ul. 
Zamkowej 2a, 27 września 
o godz. 18.00 rozstrzygnię-
ty zostanie XX Ogólnopol-
ski Konkurs Literacki im. 
Jana Drzeżdżona oraz II 
Ogólnopolski Konkurs 
Kompozytorski im. Re-
naty Gleinert na piosenkę 
(pieśń) w języku kaszubskim.

W sobotę 28 września  
Filharmonii Kaszubskiej 
w Wejherowie odbędzie się 
uroczysty koncert w roku 
Jana Trepczyka.

W niedzielę - 29 wrze-
śnia w biorących udział 
w Dniach Kultury kościo-
łach na terenie Rumi, Re-
dy, Wejherowa, Zwartowa 
oraz Brzeźna Lęborskie-
go zaplanowano koncerty 
pieśni maryjnych w wyko-

naniu chórów Ziemi Wej-
herowskiej. W kościołach 
zaśpiewają m.in.: „Lauda-
te Dominum” z Wejherowa, 
„Appassionato” z Gniewina, 
„Pięciolinia” z Lini, „Lira” 
i „Rumianie” z Rumi, To-
warzystwo Śpiewacze im. 
Jana Trepczyka z Wejhe-
rowa, Chór Dekanalny im. 
Jana Pawła II z Kielna, Ze-
spół Śpiewaczy św. Cecylii 
z Rumi.

W poniedziałek 30 wrze-
śnia o godz. 18.00 w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie odbędzie się 
wernisaż wystawy Lon-
giny Wysockiej.

Zwieńczeniem Dni Kul-
tury Powiatu Wejherow-
skiego będą zaplanowane 
na 6 października Uroczy-
stości Piaśnickie w Ka-
plicy Leśnej w Piaśnicy.

Młodzież z japonii i polski
w starostwie w Wejherowie

W tym roku przypada setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między 
Polską i Japonią. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie gościli przedstawi-
ciele Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkanie było okazją do rozmowy na 
temat obu krajów. Studenci z Polski i Japonii odwiedzili też Powiatowy Zespół Kształcenia 
Specjalnego, w budynkach którego w latach 1923-1928 przebywało około trzysta polskich 
dzieci, ewakuowanych z Syberii dzięki pomocy rządu japońskiego.
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UROCZYSTOŚĆ

powiatowo-gminne Dożynki w Bożympolu

Deszczowe, ale udane 
Święto plonów

Bożepole Wielkie i gmina Łęczyce były tegorocznymi gospoda-
rzami Powiatowo-Gminnych Dożynek. Święto Plonów było okazją 
do podziękowań, radości i dobrej zabawy, której nie popsuła na-
wet deszczowa pogoda.

Po lewej: panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Strzepczu (gmina Linia), które w tym roku zdobyły tytuł najlepszego KGW w powiecie wejherowskim odbierają wy-
różnienie z rąk starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius. Po prawej: występ gości z południa Polski - Zespołu „Kowalnia” ze Stróż w powiecie nowosądeckim.

Najpierw uczestnicy 
uroczystości dożynkowych  
dziękowali za dobre plony 
podczas mszy św. dziękczyn-
nej w kościele pw. Św Piotra 
Apostoła w Bożympolu. Po 

Oto najpiękniejsze wień-
ce  dożynkowe w po-
wiecie. Po lewej: wie-
niec konwencjonalny 
sołectwa Linia. Po pra-
wej: wieniec niekonwen-
cjonalny, przedstawia-
jący Bychowski Młyn 
z sołectwa Bychowo w 
gminie Gniewino, Na 
zdjeciu Danuta Bianga, 
sołtys Bychowa.

mszy barwny korowód do-
żynkowy przeszedł do Parku 
Wiejskiego. Dla wszystkich 
zagrała pięknie Orkiestra 
Dęta Gminy Łęczyce. Pu-
bliczność oklaskiwała też ko-

lejne występy, m.in. Kapeli 
„Bożepolanie” oraz  Zespołu 
Regionalnego „Kowalnia” ze 
Stróż. Gwiazdami wieczoru 
byli Marcin Daniec oraz 
wokalista Filip Lato.

Jak każe tradycja, jed-
nym z najważniejszych 
punktów programu był 
konkurs na „Najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy”. 
Rozegrano też konkurencję 
dla włodarzy o „Sierp ta-
towy”, turniej Kaszubskiej 
Baśki oraz Turniej Sołectw 
i Gmin „O złote widły”. By-
ły zabawy dla dzieci, poczę-
stunek i inne atrakcje.

Na scenie wręczono od-
znaczenia, nagrody i wyróż-
nienia. Dobrej zabawy nie 
popsuł nawet dokuczliwy 
deszcz.

Gospodarze dożynek: wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt, starosta Gabriela 
Lisius i wicestarosta Jacek Thiel, a także (po prawej) goście z zaprzyjaźnionego 
Powiatu Nowosądeckiego z wicestarostą Antonim Koszykiem.

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zostało powołane 2 marca 1999 ro-
ku jako jednostka organizacyjna Powiatu Wejherowskiego. Centrum było pierwszą  jednostką 
powołaną przez samorząd powiatowy utworzony w wyniku reformy administracyjnej Polski, 
która z dniem 1 stycznia 1999 roku wprowadziła 3- stopniową strukturę podziału terytorialne-
go. Natomiast Powiatowy zespół Orzekania o Niepoprawności ( PZOON) został powołany przy 
PCPR w lipcu 1999 roku.  Pierwszym dyrektorem PCPR i jednocześnie Przewodniczącą PZOON 
była genowefa Małyszko, która funkcję tę sprawowała do końca lutego 2009 roku. Od 2 marca 
2009 roku funkcję dyrektora i przewodniczącej pełni Iwona Romanowska. 

PCPR realizuje w imieniu samorządu Powiatu Wejherowskiego zadania z zakresu pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, pieczy zastępczej i orzekania o niepełnospraw-
ności oraz zadania rządowe zlecone. 

W latach 1999 -2018  PCPR pracowało  dla ok. 700 rodzin zastępczych, obejmując opieką 
specjalistyczną  i finansową ok. 1300 dzieci z powiatu wejherowskiego. W tym okresie ok. 180 
dzieci powróciło do rodziców biologicznych, a ok. 100 zostało przysposobionych. 

Udzielono ponad 16 600 porad specjalistycznych oraz konsultacji pedagogicznych, psy-
chologicznych i prawnych prawie 9 000 mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Umieszczo-
no 1 050 osób w domach pomocy społecznej. 

W zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dofinansowano z udziałem środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architekto-
nicznych, technicznych, trudności w komunikowaniu się, środki ortopedyczne i pomocnicze, 
imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne dla 56 000 osób niepełnosprawnych i 2 200 opie-
kunów - mieszkańców naszego powiatu. W tej liczbie jest 49000 osób dorosłych i 7620 dzieci. 

W latach 2009-2013  i 2017-2018 PCPR realizował programy z wykorzystaniem środków z 
Unii Europejskiej dla ponad 400 uczestników - osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wycho-
wanków pieczy zastępczej i rodzin zastępczych.

W zakresie orzekania o niepełnosprawności wydano ponad 57 000 orzeczeń o niepełno-
sprawności dla osób dorosłych  i 9 500 dla dzieci.

Z okazji 20-lecia PCPR  osobom szczególnie zasłużonym przyznane zostały „Drzewka  Wdzięcz-
ności” - nagroda ustanowiona przez PCPR i wręczana od 2015 roku. Laureatami Nagrody są m.in.
Starosta Wejherowski gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa krzysztof hildebrandt, prof. Ed-
mund Wittbrodt, Zofia kusterska i Roman górecki. 

pomagają od 20 lat

jubileusz pCpR
Uroczystą galą w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie 

uczczono 20-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie. Podczas uroczystości podziękowano pracowni-
kom PCPR oraz wszystkim, którzy współpracują z placówką i 
ja wspierają. 

Dyrektor PCPR Iwo-
na Romanowska przypo-
mniała historię powiatowej 
instytucji, m.in. rolę jaką 
odegrali w powołaniu pla-
cówki ówczesna dyrektor 
PCPR w Wejherowie, Ge-
nowefa Małyszko oraz 
starosta Grzegorz Szalew-
ski. Była dyrektor PCPR, a 
także żona śp. G. Szalew-
skiego Ewa i córka Kata-
rzyna, odebrały „Drzewka 
Wdzięczności”. „Drzewka” 
otrzymały również inne oso-
by zasłużone dla idei poma-
gania innym ludziom.

- Za wspaniałą posta-
wę, empatię, serce i szacu-
nek dla drugiego człowieka, 
proszę przyjąć słowa naj-
wyższego uznania. Dziękuję 
wszystkim, którzy tworzyli i 
tworzą tę piękną, dwudzie-
stoletnią historię PCPR w 
Wejherowie - powiedziała 
Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. 

- Dwadzieścia lat dzia-
łalności PCPR z perspekty-
wy czasu i w porównaniu z 
innymi szacownymi jubilat-

kami w naszym powiecie, 
wydaje się niewiele. Jednak 
gdy na te same dwadzieścia 
lat spojrzymy w kontekście 
wieku, sprawności i umiejęt-
ności, to Centrum jawi nam 
się jako młoda, kreatywna 
i pełna werwy instytucja - 
mówi dyrektor Iwona Ro-
manowska. 

W gali udział wzięli 
przedstawiciele lokalnych 
samorządów, Powiatowych 

Centrów Pomocy Rodzinie, 
Ośrodków Pomocy Społecz-
nej, Sądu, służb mnunduro-
wych i wielu innych gości. 

Podczas uroczystości za-
prezentowano publikację 
ukazującą historię PCPR i 
jego dokonania pt. „Dla Ro-
dziny” oraz film opowiadają-
cy o działalności PCPR. 

W części artystycznej 
wystąpili pracownicy PCPR 
oraz podopieczni placówki.

powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w liczbach

Była i obecna dyrektor PCPR (obie panie kierowały 
dotąd placówką dokładnie po 10 lat) oraz starosta i 
wicestarosta powiatu wejherowskiego.

Fot. Starostwo Powiatowe

UROCZYSTOŚCI

uczniowie na kalwarii

Na Kalwarii Wejherowskiej odbył się odpust Podwyższenia Krzyża św., w którym 
tradycyjnie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkół w powiecie wejherowskim. 

Fot. Urząd Miejski
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WYDARZENIA

Przygotowaniem corocz-
nej turystyczno-krajoznaw-
czej imprezy zajmują się 
wolontariusze Sekcji Tury-
styki Pieszej „Wejherowskie 
Trampy”: Beata Myszka 
(komendant tegorocznego 
zlotu), Bożena Krywald, 
Alicja Orszulak, Wie-
sława Cywińska i pre-
zes Stowarzyszenia WUTW 
Krystyna Laskowska, 
przy wsparciu Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Miej-
skiego w Wejherowie. 

Celem Zlotu jest integra-
cja wejherowskich seniorów 
oraz mieszkańców innych 
miejscowości powiatu i wy-
miana doświadczeń. Każde-
go roku Zlot odbywa się w 
innym miejscu naszej ma-
łej Ojczyzny. W tym roku 
seniorzy pojechali do Gnie-
wina i pobliskiego Nadola, 
atrakcyjnych miejscowości 
powiatu, położonych na tu-
rystycznej trasie kaszub-
skich Stolemów. Turyści 
seniorzy zwiedzili kompleks 
„Kaszubskie Oko”, podzi-
wiając z wieży widokowej 
im. Jana Pawła II rozle-
głą panoramę. W skansenie 
„Zagroda Gburska i Rybac-
ka” w Nadolu spotkali się z 

VI Zlot turystów seniorów  

szlakiem stolemów

Fot. Starostwo w Wejherowie

Po raz szósty członkowie Stowarzyszenia Wejherowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku wzięli udział w VI  Zlocie  Turystów  Senio-
rów  Powiatu  Wejherowskiego pod patronatem starosty Gabrieli 
Lisius, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz 
XV Dni Powiatu Wejherowskiego.

Pierwszy Zlot Turystów Seniorów został zorganizowany 
na terenie Harcerskiej Bazy Cedron z inicjatywy wolonta-
riusza Sekcji Turystyki Pieszej WUTW Edwina Nawockiego, 
który zajmował się turystyką seniorów od powstania Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 14 lat temu. 

Następne zloty odbyły się kolejno: w Leśniczówce „Mu-
za” w Kąpinie, w Dworku Drzewiarza w Gościcinie, w Arbore-
tum Nadleśnictwa w Luzinie, a w ubiegłym roku w Dworku 
pod Lipami w Rumi.

Zlot turystyczny jest największą imprezą organizowaną 
przez Sekcję Turystyki Pieszej Stowarzyszenia SWUTW każ-
dego roku. Bierze w niej udział 100 osób. W tym roku razem 
z gośćmi było nas 130 osób. 

Małgorzatą Wojciechow-
ską, lokalną działaczką spo-
łeczną, która kaszubskim 
humorem rozweseliła całą 
grupę. Uczestnicy zlotu od-
wiedzili Czymanowo zatrzy-
mując się przy największej 
w Polsce elektrowni szczyto-
wo-pompowej nad Jeziorem 
Żarnowieckim, zobaczyli 
Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną Żarnowiec, zwiedzili pięk-
ną kaplicę pw. Augustyna 
Biskupa w Nadolu. Ciekawe 
miejsca turyści zwiedzali z 
lokalną przewodniczką Ma-
riolą Nawrocką. Biesiada 
turystyczna z kaszubskim 
jadłem i gorącym swojskim 
chlebem w Stolemowej Gro-

cie była okazją do zabawy 
i bliższego poznania gości 
z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Choczewie, a także  
wymiany senioralnych do-
świadczeń. Dla wszystkich 
wystąpił Zespół Taneczny 
„Perełki” z  Gniewina, na-
grodzony wielkimi brawami.

Podczas otwarcia tego-
rocznego zlotu obecni byli 
m.in.: starosta powiatu wej-
herowskiego Gabriela Li-
sius, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
wicestarosta Jacek Thiel, 
wiceprezydent Arkadiusz 
Kraszkiewicz oraz Kazi-
mierz Kleina Senator RP.

Alicja Orszulak

W nadchodzącym paź-
dzierniku Miejska Bi-
blioteka Publiczna im. A. 
Majkowskiego w Wejhero-
wie zaprasza czytelników 
na ciekawe wydarzenia. 3 
października (czwartek) 
o godz. 8.00 odbędzie się 
spotkanie z Grażyną Bą-
kiewicz - historykiem, peda-
gogiem, autorką książek dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych 
w ramach cyklu „Z książką 
na walizkach”. Natomiast 
o godz. 12.00 w ramach te-
go samego cyklu  odbędzie 
się spotkanie z Katarzyną 
Ziemnicką - dziennikarką, 
redaktorką, autorką tekstów 
do filmów dokumentalnych. 
Grupy zorganizowane obo-

Miejska Biblioteka publiczna zaprasza

spotkania z pisarzami
i XIII „powiew Weny”

W nadchodzącym październiku Miejska Biblioteka Publiczna im. 
A. Majkowskiego w Wejherowie zaprasza czytelników na ciekawe 
wydarzenia. Placówka czeka także na prace literackie, które we-
zmą udział w corocznym konkursie „Powiew Weny”. Termin nad-
syłania prac konkursowych mija 7 października.

wiązują zapisy. Ilość miejsc 
jest ograniczona,  (decyduje 
kolejność zgłoszeń). Zapisy 
i szczegółowe informacje w 
Wypożyczalni dla Dzieci i 
Młodzieży.

Noc Bibliotek
i Afera Kryminalna
5 października (sobota) 

w godz. 15.00-20.00 odby-
wać się będzie Noc Biblio-
tek pod hasłem „Znajdźmy 
wspólny język”. Rodzinna 
gra na terenie Biblioteki. 
Szczegóły na plakatach.

10 października (czwar-
tek) o godz. 17.00 zaplanowa-
no „Aferę Kryminalną”, czyli 
spotkanie z Krzysztofem 
Bochusem, dziennikarzem, 
publicystą i wykładowcą 

akademickim, autorem serii 
kryminalnej z radcą Chri-
stianem Abellem. 

Powiew Weny
Przypominamy, że do 

7 października moż-
na nadsyłać prace do XIII 
Konkursu Literackiego 
„Powiew Weny”, organi-
zowanego przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną. Hasłem 
(mottem) tegorocznego kon-
kursu są słowa Lwa Tołstoja: 
„Czas to szansa dla wolno-
ści”. Szczegółowe informacji 
o konkursie, regulamin oraz 
formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie:
https://biblioteka.wejherowo.
pl/konkursy/3009-xiv-edycja-
-konkursu-powiew-weny-2

Motocyliści w piaśnicy

W niedzielę 15 września spod Bramy Piaśnickiej „ECCE PATRIA” w Wejherowie wy-
ruszył Piaśnicki Rajd Motocyklowy. Długa kawalkada motocyklów przejechała do 
leśnej Kaplicy w Lesie Piaśnickim, aby uczestniczyć w uroczystej mszy św., odprawionej 
przez ks. prałata Daniela Nowaka.

W ten sposób uczestnicy corocznego rajdu uczcili pamięć pomordowanych w Piaśnicy 
Polaków i modlili się za ofiary hitlerowskiej zbrodni, dokonanej w pierwszych latach II 
wojny światowej.  

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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ROZMAITOŚCI

W składzie „ekipy re-
montowej” znalazły się: 
Anna Derc-Długi, Maria 
Rosanowska, Dagmara 
Ostrowska i Agnieszka 
Lis. Po otrzymaniu zgody 
dla nowatorskiej koncepcji 
oraz uzyskaniu zaufania s. 
dyrektor Marleny Wilmań-
skiej, uruchomiono zbiórkę 
pieniężną na ten cel. Do re-
alizacji przedsięwzięcia ak-
tywnie włączyli się rodzice 
oraz grono zaprzyjaźnionych 
osób, które wsparły finanso-

W Filharmonii kaszub-
skiej (WCk ) w Wejherowie, 
w sali konferencyjnej, 8 
października o godz. 17.00 
odbędzie się wykład pt. 
„sensoryzmy, czy emocje? 
o kodowaniu emocjonal-
nym i nieporozumieniach”.

Prelegentem będzie dr jo-
anna Ławicka prezes Funda-
cji Prodeste z Opola, pedagog 
specjalny, autorka książki „Nie 
jestem kosmitą. Mam zespół 
Aspergera”.  Wykład adresowa-
ny jest do rodziców, nauczycieli, 
terapeutów i osób z autyzmem, 
a także wszystkich zaintereso-
wanych tym zagadnieniem. 

W szkole u sióstr Zmartwychwstanek

strefa relaksu

Dzielnicowi to policjan-
ci utrzymujący bezpośred-
ni kontakt z mieszkańcami 
miasta w swoich rejonach. 
Rozpoznają ich potrze-
by i oczekiwania w zakre-
sie szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa, zarówno 

W czasie wakacji grupa aktywnych nauczycielek Szkoły Podsta-
wowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie, po-
stanowiła przygotować niespodziankę dla dzieci, tworząc dla ich 
w szkole strefę relaksu. 

wo inicjatywę. Dzięki temu 
kupiono farby, pędzle, szpa-
chelki, cekol. 

Nauczycielki zdzierały 
tynk, cekolowały, malowa-
ły, szlifowały, lakierowały, 
itp. Do projektu włączyli 
się liczni darczyńcy. Poma-
gały rodziny nauczycielek i 
właściciele firm. Po trzech 
tygodniach ciężkiej pracy 
powstało miejsce, w którym 
można wyciszyć się po trud-
nych lekcjach, porozmawiać, 
odreagować stres. Symbo-

liczne przecięcie wstęgi na-
stąpiło 3 września br. 

Per aspera ad astra (przez 
ciernie do gwiazd) - mówi-
li starożytni. Tak więc, gdy 
czyni się coś z trudem, ale 
oddaniem można osiągnąć 
wymarzony sukces! 

Strefa relaksu w Szkole 
Podstawowej Zgromadze-
nia Sióstr Zmartwychwsta-
nek cieszy wszystkich: 
dyrekcję, rodziców i 
uczniów, a także inicjator-
ki przedsięwzięcia.

Remont klubu seniora

Dzielnicowi 
pomagają

Dzielnicowi w czasie wolnym od pracy 
pracowali przy remoncie Klubu Seniora w 
Wejherowie. Policjanci aktywnie pomagali 
pracownicom socjalnym Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 

indywidualnego, jak i pu-
blicznego. Tym razem zajęli 
się pomocą w remoncie Klu-
bu Seniora przy ul. Hallera 
w Wejherowie. 

Policjanci stawili się w 
klubie gotowi do pomocy w 
pracach remontowych. Po-

malowali salę spotkań se-
niorów, kuchnię, korytarz 
oraz łazienkę. Prace trwały 
do samego wieczora.

Teraz seniorzy mają już 
ładne i estetyczne pomiesz-
czenia do swoich spotkań. 

Dla osób z autyzmem

poradnia 
stomatologiczna 

1 października br. w Szpitalu Miejskim im. 
św. Wincentego a Paulo w Gdyni rozpocznie 
działalność poradnia stomatologiczna dla osób 
niepełnosprawnych. Każdy kto posiada orze-
czenie o niepełnosprawności będzie mógł sko-
rzystać z pomocy w trybie ambulatoryjnym w 
znieczuleniu ogólnym, bez którego często lecze-
nie stomatologiczne byłoby niemożliwe. 

Ważny 
wykład 

W Warznie odbył się po raz 13. Powiatowo-Gminny Ple-
ner Malarski Szemud 2019. Od 18 do 21 września miłośnicy 
malowania w różnym wieku oddali się swojej pasji, korzy-
stając z gościnności Gminy Szemud oraz Gospodarstwa 
Agroturystycznego Agromar w Warznie, państwa Marii i 
Edmunda Wentk.

Więcej zdjęć na:   facebook.com/pulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

plener malarski

 - Dotychczas na Pomorzu były tylko dwie takie placów-
ki, na gdańskiej Zaspie i w Słupsku, a czas oczekiwania na 
leczenie nawet z bólem zęba wynosił ponad półtora roku.  - 
mówi Arkadiusz Raguza, prezes Wejherowskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem, które bardzo zabiegało 
o powstanie poradni. - Mamy nadzieję, że teraz radykalnie 
zwiększy się dostęp osób niepełnosprawnych do bezpłatnego 
leczenia stomatologicznego

Rejestracja telefoniczna pod nr 58 726 08 60.
Rejestracja osobista - parter zabytkowego budynku przy 

ul. W. Radtkego 1 (wejście od strony Placu Kaszubskiego).
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Podczas jubileuszowej 
wielokrotnie podkreślano 
bardzo dobrą współpracę 
ROD z prezydentem Wej-
herowa Krzysztofem Hil-
debrandtem, władzami i 
jednostkami miasta, w tym 
Strażą Miejską i ZUK. Mia-
sto Wejherowo jest jednym 
z niewielu w województwie 
pomorskim, które podpisa-
ło porozumienie o współpra-
cy z Rodzinnymi Ogrodami 
Działkowymi. W efekcie tej 
współpracy został utworzo-
ny Komitet Prezesów ROD 
do bezpośrednich kontaktów 
z prezydentem Miasta Wej-

Dobra współpraca 

50-lecie RoD

Medalem Róży z okazji 50-lecia działalności 
zostały uhonorowane przez prezydenta Wej-
herowa Rodzinne Ogrody Działkowe im. mjr. 
Henryka Sucharskiego w Wejherowie. Medal 
przyznany ogrodom wręczył prezesowi ROD 
Andrzejowi Nowackiemu - zastępca prezyden-
ta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.

herowa, któremu przewodni-
czy Ryszard Bielec - prezes 
ROD im. Jakuba Wejhera.

Podczas uroczystości w 
siedzibie ROD, gratulacje 
io życzenia działkowcowm 
na ręce prezesa ROD prze-
kazała również starosta Ga-
briela Lisius i wicestarosta 
Jacek Thiel. 

Wielu działkowców za 
swoją pracę i działalność 
społeczną otrzymało wy-
różnienia indywidualne.  
Wśród wyróżnionych pucha-
rem znajdowało się kilku-
nastu działaczy z 50-letnim 
stażem. 

PANI
GRAŻYNIE SOBIERAJ

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

O J C A 
składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Współzałożyciel i były pre-
zes Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego - o. w Luzinie, 
propagotor kultury kaszub-
skiej. Jego największą pasją 
było muzykowanie na akorde-
onie i harmoszce. Był laureatem 
konkursów literackich, a także 
autorem opracowań kaszub-
skich widowisk. 

Wielokrotnie brał udział w 
biciu rekordów gry na akor-
deonie czy w konkursach wir-
tuozów ustnych organków 

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”

PANU
Mariuszowi Gustowskiemu

łącząc się w bólu
wyrazy najgłębszego współczucia 

z powodu śmierci 

O J C A
składają

Bogusław Suwara
Sekretarz

Miasta Wejherowa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta 

Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Jak zaznaczył dyrektor 
Oddziału Regionalnego Ka-
sy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego w Gdańsku 
Jarosław Pergoł, istota te-
go typu działań KRUS jest 
umotywowana poczuciem 
odpowiedzialności za lokal-
ną społeczność. - Wyrażam 

kRus dla strażaków z osp kniewo 

Nowy sprzęt medyczny 
KRUS przekazał ochotnikom torbę z zestawem do ratownictwa medycznego. Zestaw ratow-

niczy PSP R1 został zakupiony z funduszu prewencji i rehabilitacji. Uroczyste przekazanie 
torby medycznej odbyło się 19 września br. w remizie OSP Kniewo (gmina Wejherowo). 

głębokie przekonanie, iż prze-
kazany zestaw ratownictwa 
przedmedycznego przyczyni 
się do podniesienia bezpie-
czeństwa na terenie gminy 
wiejskiej Wejherowo - mówił 
dyr. J. Pergoł.

Gośćmi strażaków z Knie-
wa obok dyrektora Jarosława 

Pergoła byli: Marcin Drewa 
- kierownik Placówki Tere-
nowej KRUS w Wejherowie 
oraz st. bryg. mgr inż. Grze-
gorz Kmiecik - zastępca 
komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wejherowie.

Prezes OSP Kniewo 

Zmarł Brunon szpica
22 września 2019 r. w wieku 85 lat zmarł zasłużony 

dla Luzina i ziemi wejherowskiej działacz społeczno-
-regionalny - Brunon szpica.

„Kaszëbsczé Brëmzowani”. 
Pogrzeb ś.p. Brunona Szpicy 

odbędzie się dzisiaj, 26 wrze-
śnia br. o godz. 10.00 w koście-
le pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. 

Piotr Syrocki podzięko-
wał za nowy sprzęt: - Dzięki 
współpracy z KRUS, nasza 
jednostka pozyskała narzę-
dzie do niesienia pomocy 
poszkodowanym w różnego 
rodzaju zdarzeniach. Tym 
samym zwiększyliśmy goto-
wość bojową.

Rozbudowa szkoły w kielnie

Wiecha zawieszona

Więcej zdjęć na:   facebook.com/pulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi  
im. Bohaterów Westerplat-
te  będzie większa, wygod-
na, nowoczesna i bezpieczna. 
Rozbudowa i przebudowa 
obejmuje m.in. sale lekcyjne 
(m.in. dla dzieci niepełno-
sprawnych), świetlicę sani-
tariaty, zaplecze i dwie klatki 
schodowe. Tempo prac, które 
rozpoczęły się wiosną br.  jest 
imponujące, a całośc ma być 
gotowa za kilka miesięcy.

Dzięki rozbudowie Szkoły Podstawowej w 
Kielnie (gmina Szemud), w placówce przy-
będzie sal lekcyjnych, które są tam bardzo 
potrzebne. Powstanie duża świetlica i inne 
pomieszczenia. Właśnie zawieszono trady-
cyjną wiechę na nowym skrzydle szkoły.

Koszt rozbudowy placówki 
wynosi około 9 mln zł.

W uroczystości zawiesze-
nia wiechy czyli zamknięcia 
stanu surowego budynku 
uczestniczyli: wójt gminy 
Szemud Ryszard Kalkow-
ski oraz poseł Marcin Ho-
rała, rodzice i inni goście, a 
także uczniowie i nauczycie-
le na czele z dyrektor szkoły 
Joanną Kułaga.
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   OBWIESZCZENIE
  PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI

Na podstawie § 37 w związku  z § 35 i § 36 Regulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Wejherowa - Uchwała Nr VIIk/XV/174/2015 Rady Miasta Wejherowa 
z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 32)  Prezydent Miasta 
Wejherowa zarządza:

    § 1
W okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na 

terenie Miasta Wejherowa.
    § 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażo-

ne bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta 
Wejherowa, dotyczy to:

- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piw-

nic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
    § 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spół-

dzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz 
właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości władający obiektami 
wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie 
właściwej dla tego typu czynności.

    § 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny 

nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z 
tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpa-
dów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w 
szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

    § 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 8 października 2019 r. i pozo-

stawić do dnia 27 października 2019 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gry-
zonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 28 października do 31 października 2019 r. należy zebrać pozostałe 
trutki oraz padłe gryzonie. 

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
    § 6
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami 

o wykroczeniach.
    § 7
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-

go w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie.

     PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
          KRZYSZTOF HILDEBRANDT

O G Ł O S Z E N I E

Interesanci przyjmowani są 
w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców, znajdującym się
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (parter) lub 

w pokoju 114 (I piętro) w godzinach:
 

poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30

 

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW 
W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W WEJHEROWIE

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, 
że obsługa przedsiębiorców w zakresie wszelkich

spraw związanych z działalnością gospodarczą
znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195.
 

Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie

www.wejherowo.pl lub pod numerem tel. 58 677 70 00.

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

NIp 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 

godziny pracy
  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNk

tel. 731-008-506

O G Ł O S Z E N I E

Materiały archiwalne 
„pulsu Wejherowa” 

znajdziesz  na stronie internetowej:  
www.pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E

Marcin Kujawa, przedstawiciel Agen-
cji ds. Innowacyjności (INEA), która zarzą-
dza unijnymi programami w tej dziedzinie 
pogratulował wójtowi gminy Luzino Ja-
rosławowi Wejer za sprawne i przede 
wszystkim szybkie złożenie wniosku. 

Inicjatywa  WiFi4EU wspiera bezpłat-
ny dostęp do bezprzewodowego internetu 
w przestrzeniach publicznych, takich jak 
parki, place, budynki publiczne, w tym bi-
blioteki i ośrodki zdrowia.

Na bezpłatne Wi-Fi 

Bon dla Luzina
Gmina Luzino otrzymała bon 

o wartości 15 tys. euro na bez-
płatne Wi-Fi w przestrzeni pu-
blicznej. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarskiej  
Longiny Wysockiej, który odbędzie się 30 września br. o godz. 18.00 w 
siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.  W programie między innymi:  
koncert skrzypcowy Michała Cieśluka, otwarcie wystawy. Wstęp wolny.

Wystawy w MpiMk-p oraz w WCk

Malarstwo i fotografia

We foyer Filharmonii Kaszubskiej można natomiast oglądać wy-
jątkową wystawę fotografii Artura Wyszeckiego, znanego wejherow-
skiego artysty.  A. Wyszecki zajmuje się między innymi fotografią, filmem, 
rzeźbą, malarstwem sztalugowym, grafiką artystyczną i użytkową.

W 2016 r. podczas wyborów prezydenckich w USA, przejechał samocho-
dem Stany Zjednoczone, od Pacyfiku do Atlantyku. Zapisem tej podróży są 
zdjęcia i godzinny film „Przez Amerykę” - swoisty portret ludzi i kraju. Film 
został zaprezentowany w trakcie wernisażu, a wystawę można zobaczyć w 
holu Filharmonii w Wejherowie.

O innych wydarzeniach, odbywających się w siedzibie Wejherowskiego 
Centrum Kultury czytaj na stronie http://www.wck.org.pl



13

redakcja@pulswejherowa.pl 26 września 2019

O G Ł O S Z E N I E 

Nie ma powodu, żeby mężczyzna nie 
miał satysfakcjonującego seksu do 
90-tki – twierdzi profesor Thomas 

Adler; twórca nowej kuracji przeciw impo-
tencji. ,,Odkryliśmy, że męski organizm jest 
genetycznie zaprogramowany do erekcji, a 
zaburzenie wzwodu jest nienaturalne i trze-
ba z nim walczyć”.
 
Co się zmieniło w życiu 
37 233 mężczyzn?
Zespół genetyków klinicznych z Harvar-
du opracował nową, naukową metodę po-
legającą na biostymulacji ciał jamistych 
penisa. Bazuje na odkryciu trzech nobli-
stów z medycyny (Ferid Murad, Robert 
Furchgott i Louis Ignarro). Opisali oni 
naturalny związek (tlenek azotu), który 
zwiększa transport krwi do penisa, po-
prawia krążenie i wzmacnia prostatę. 

Na bazie tego odkrycia zespół specja-
listy Adlera stworzył pierwszy środek 
na potencję, który wykorzystuje wpływ 
tlenku azotu. Analiza testów laborato-
ryjnych i badania konsumenckie męż-
czyzn potwierdziły, że pomaga w walce  
z impotencją na czterech płaszczyznach:

a  Poszerza naczynia krwionośne 
– 3 x mocniejsze i dłuższe o 20 
minut erekcje.

a  Zwiększa produkcję testostero-
nu w jądrach – apetyt na seks 
jak u 20-latka.

a  Zwiększa ilość hormonu wzro-
stu – penis jest grubszy o 25-30%.

a  Zwiększa wrażliwość penisa na bodźce – 
lepszy seks i intensywne orgazmy.

Jego skuteczność potwierdzają relacje 
tysięcy mężczyzn, którzy nie mogli ukryć 
zachwytu. Ich gumowate erekcje w ciągu 
24-72 godzin zastępował pełny, stalowy 
wzwód. Niektórzy odzyskali sprawność 
po latach impotencji, inni rozprawili się z 
niedoborem testosteronu (tzw. starczy po-
pęd) i erekcją zbyt krótką, by doprowadzić 
partnerkę do orgazmu. Kobiety mówiły, 
że nie pamiętają, by przed kuracją seks  
z partnerem był tak intensywny  
i pełen doznań. Niestety, dotychczas z tej 
metody mogli korzystać tylko wybrani.

Jak odzyskać dobry seks bez 
chemii i krępujących badań?
Wyjaśnia profesor Thomas Adler, twórca nowej 
metody:
„Metoda aktywnej biostymulacji komórek 
nie opiera się na środkach na bazie kwasów 
czy inhibitorów fosfodiesterazy (stosowa-
nych w popularnych tabletkach na poten-
cję). To wyłącznie naturalne substancje, któ-
re odblokowują erekcję, pobudzają libido i 
przywracają sprawność seksualną.

Najważniejszy z nich jest bioaktyw-
ny ekstrakt Ruscus Aculeatus L. Dzię-
ki niemu w penisie produkowany jest 
tlenek azotu, który rozszerza arterie  
i umożliwia dopływ krwi do penisa. Nie-
stety, dotychczas jego produkcja była dro-
ga i kosztowała około 1000 dolarów za 
miesięczną kurację”.

Jej skuteczność nie pozostawia złu-
dzeń. Problemem był koszt techno-
logii produkcji, tak wysoki, że stać 
na nią było tylko nielicznych boga-
czy. Wszystko zmieniło się, gdy wy-

gasł monopol na produkcję bioak-
tywnego ekstraktu Ruscus Aculeatus 
L. w USA. Dzięki temu koszty walki  
z impotencją spadły z 1000 do 100 
dolarów miesięcznie! 

100 dolarów to dla Polaków wciąż dużo. 
Prof. Adler nawiązał więc współpracę  
z Klubem Seniora, omijając pośredników 
i wielkie koncerny. Dlatego jeśli miesz-
kasz w Polsce i urodziłeś się przed 1990 
rokiem, możesz już teraz sprawdzić me-
todę genetyków z Harvardu za udział w 
Klubie Seniora nie za 1500, nie za 323, 
tylko za 97 zł!

Profesor Adler ostrzega
„Jeśli tak samo jak 70% mężczyzn po 40. 
roku życia, masz problem ze wzwodem 
– nie lekceważ tego. Prędzej czy później 
kompletnie stracisz pewność siebie i 
przestaniesz czuć się jak prawdziwy 
mężczyzna. Najpierw będziesz uprawiać 
seks raz na miesiąc, potem tylko kilka 
razy w roku... Tak nieregularne stosunki 
zrujnują Twoje małżeństwo oraz spowo-

dują kłopoty psychiczne i zdrowotne 
(problemy z prostatą czy nadciśnieniem)”.

Jak pokonać problemy  
z erekcją w 24 godziny?
Badania dowodzą, że 9 na 10 osób może 
odzyskać potężny, silny wzwód dzię-
ki metodzie aktywnej biostymula-
cji ciał jamistych – bez badań i wizyt  
u specjalistów.

Jeśli Ty też chcesz mieć erekcje silne jak 
w młodości, oto, co powinieneś zrobić: 
nie wysyłaj pieniędzy z góry, nie zamawiaj 
drogich kuracji. Zadzwoń pod dyskret-
ny numer (rozmowy są prywatne i nie są 
nagrywane), aby otrzymać specjalne do-
finansowanie uczestnictwa w Klubie Se-
niora. Przysługuje ono tylko 120 osobom, 
które zadzwonią pierwsze, więc lepiej się 
śpiesz. A za kilka dni Twoja małżonka bę-
dzie tak zachwycona Twoją sprawnością 
seksualną, że nie wypuści Cię z łóżka przez 
cały dzień...

PRZED: PO:

Kuracja prof. Adlera poszerza 
naczynia krwionośne w peni-
sie dzięki dostarczeniu bioak-
tywnego Ruscus Aculeatus L. 
umożliwiając pełne rekcje i 
zwiększenie grubości nawet 
o 25-30%.

Nowa kuracja usuwa problemy z erekcją – efekt potwierdzony przez 37 233 mężczyzn 

Prof. Thomas Adler z Harvardu

Wystarczą 24 godziny, aby Twój penis odzyskał sztywność  
i sprawność. Jak pokazują wyniki badań klinicznych – nawet osoby, 
które nie miały pełnej erekcji od miesięcy, znów mogą uprawiać 
seks 2, a nawet 3 razy dziennie. Ta metoda przywraca pełny, sztywny 
wzwód i młodzieńczą sprawność seksualną nawet 90-latkom.

Substancja z Harvardu

ROZPALA LIBIDO,
3-krotnie wydłuża erekcję 
i zwiększa grubość wzwodu o 30%

„Uratował moje małżeństwo...”
Przez 5 lat nie miałem udanego seksu, bo jedy-
ne co mogłem zaoferować żonie to 3-4 minuty 
gumowatej erekcji. Kiedyś kochaliśmy się 2-3 
razy w tygodniu, a teraz żona była tak poiryto-
wana moimi występami w sypialni, że przesta-

liśmy wcale próbować... Musiałem coś z tym zrobić, żeby nie 
zostać rogaczem. Gdy zobaczyłem artykuł o nowej metodzie 
na potencję, nie czekałem. W poniedziałek zamówiłem, w 
środę dostałem dyskretną przesyłkę, a w czwartek obudzi-
łem się ze sztywnym, gotowym do akcji członkiem.  
Nie muszę mówić, co było potem...”

Adam F., 54 lata

  Zadzwoń: 81 300 34 26 
Poniedziałek - niedziela: 8:00 - 20:00 (Zwykłe połączenie lokalne bez dodatkowych opłat)

70% TANIEJ DLA PIERWSZYCH 120 OSÓB! 
Pierwsze 120 osób, które zadzwoni do 3 października 2019 r.,  

dostanie 70% zniżki! Otrzymasz wówczas preparat 

biostymulujący na potencję prof. Adlera za udział w Klubie 

Seniora zamiast za 323 zł, tylko za 97 zł (przesyłka GRATIS)!

TYLKO do3 października70%taniej!
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Drużyna Powiatu Wejherowskiego 
zdobyła 3. miejsce w 57. Biegu Wester-
platte w kategorii Zespołowej Pracow-
ników Samorządowych.

Również indywidualnie w tej kategorii 3. miej-
sce wywalczyła Maja Jaromirska-Lewińska.

W drużynie pobiegli radni powiatowi: Tomek 
Damaszke i Jacek Thiel oraz pracownicy staro-
stwa Maja Jaromirska-Lewińska, Małgorzata Le-
śniewska i Agnieszka Bąkowska.

Wśród seniorek finał rozegrały między sobą Katarzyna i Magda 
Płotka z KTS-K GOSRiT Luzino. Tym razem zwyciężyła Katarzyna 
Płotka. 

Wielkie gratulacje dla podopiecznych trenera Waldemara Płotki.

tenis stołowy

Finał dla dziewcząt 
z Luzina

Podczas dziesiątego Festiwalu Tenisa Stołowego w 
Żukowie obyły się silnie obsadzone turnieje seniorek i 
seniorów. Triumfowały tam zawodniczki z Luzina.

Bieg Westerplatte

Nasz powiat
na podium

W Gdańsku w barwach biało-zielonych, zagrała praktycz-
nie sama młodzież, w tym mieszkaniec Zelewa, Adrian Petk, 
który w tym meczu nosił opaskę kapitana. Zacięty mecz le-
piej zaczęli młodzi gdańscy piłkarze, którzy w 16 minucie 
wyszli na prowadzenie. Luzinianie za sprawą gola zdoby-
tego przez K. Opłatkowskiego, w 25 minucie doprowadzili 
do remisu. 

Po zmianie stron mecz się zaostrzył, czego efektem było aż 
5 żółtych kartek w przeciągu 13 minut drugiej części meczu. 
Prowadzenie objęli gdańszczanie, a wyrównanie padło w 80 
minucie po strzale  R. Robakowskiego. 

W kolejnym pojedynku Wikęd w Luzinie zmierzył się Ar-
ką II Gdynia, z którą przegrał 0:3. Gospodarze, mimo że kil-
kakrotnie przedostali się pod bramkę Arki, dobrych sytuacji 
nie wypracowali. W drugiej połowie szczęście uśmiechnęło 
się do Arki, która zaaplikowała gospodarzom trzy gole.

W zwycięskim meczu z Jaguarem Gdańsk bramki dla Wi-
kędu zdobyli J. Wicon i Ł. Murakowski.

piłka nożna. Wikęd Luzino

Wygrali dwa razy
Wikęd Luzino po dwóch porażkach, zdobył je-

den punkt w Gdańsku, remisując z rezerwami 
Lechii 2:2. W pojedynku z Jaguarem Gdańsk Wi-
kęd odniósł drugie zwycięstwo w sezonie.

W poniedziałki i piątki od godz. 20.00 na hali sportowej 
GOSRiT w Luzinie prowadzone są zajęcia samoobrony dla 
kobiet. Prowadzi je doświadczony instruktor samoobrony i 
walki wręcz, który uczy jak zachowywać się w sytuacjach 
zagrożenia i jak używać technik samoobrony. 

Wstęp na zajęcia jest wolny. Więcej informacji pod nr: 
530 000 777.

samoobrona kobiet

SPORT
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W ramach rozgrywek II ligi piłki nożne kobiet, zawodniczki 
gosRit Luzino w meczu z pogonią tczew doznały porażki 2:1. 
Zawodniczki z Luzina pierwsze zdobyły bramkę, którą strzeliła O. 
Werra. Minutę później podło wyrównanie. Po zmianie stron do 
głosu doszły zawodniczki Pogoni. Po strzale z ponad 25 metrów 
pod poprzeczkę luzinianki straciły drugiego gola.

Natomiast w Białych Błotach w meczu ze spójnią padł re-
mis 3:3. Piłkarki GOSRiT Luzino powinny to spotkanie wygrać, bo 
stworzyły więcej sytuacji do zdobycia bramek. Niewykorzystywa-
ne sytuację szybko się zemściły, bo gospodynie wyszły na prowa-
dzenie. Gdy wydawało się, że luziński zespół przegra w Bydgoszczy 
w ostatniej akcji meczu gola na wagę punktu zdobyła K. Drewa. 

W niedzielę 29 września o godz. 13.00 luzinianki na własnym 
boisku zmierzą się z piłkarkami GSS Grodzisk Wielkopolski.

Spotkanie na Wzgórzu Wolności rozpoczęło się szczęśliwie 
dla wejherowian, bo w 15. minucie pierwsi zdobyli bramkę. 
Niestety później było już tylko gorzej. Błyskawicznie padło 
wyrównanie, a w drugiej części kolejne trzy gole „dobiły” 
wejherowian. 

W kolejnym meczu ligowym Gryf Wejherowo przegrał wy-
jazdowe spotkanie z Górnikiem Łęczna 1:0. 

Gryf z zaledwie dwoma punktami, znajduje się na samym 
dole tabeli rozgrywek II ligi.

Z. Kalbarczyk pod ko-
niec sierpnia na Węgrzech 
wywalczyła brązowy medal 
Mistrzostw Europy w kick-
boxingu wersji kick-light 
do 65 kg. Jest to jej czwarty 
medal do kolekcji. Ponadto 

piłka nożna. gryf Wejherowo

koleje porażki
Gryf Wejherowo pomimo większej liczby od-

danych strzałów oraz przewagi w posiadaniu 
piłki nie zdołał zwyciężyć Olimpii Elbląg. Wej-
herowianie przegrali 4:1. 

Luzino. Nagrody od LZs

Dla Zuzanny kalbarczyk i Rafała karcza
Zuzanna Kalbarczyk, świeżo upieczona medalistka Mistrzostw Europy w kickboxingu ju-

niorów, odebrała z rąk prezesa Pomorskiego Zrzeszenia LZS - Piotra Klechy, list gratulacyjny 
oraz nagrodę finansową. Trener zawodniczki Rafał Karcz także otrzymał list gratulacyjny za 
sukcesy Zuzi odniesione w węgierskim Győr.

zawodniczka ma w dorobku 
cztery Puchary Świata, wy-
walczone na Węgrzech i w 
Austrii. Z. Kalbarczyk, któ-
rej klubami macierzystymi 
są GOSRiT Luzino i Wej-
herowskie Stowarzyszenie 

Sportowe są członkami Zrze-
szenia Ludowych Zespołów 
Sportowych. 

Przed Zuzią oraz inny-
mi zawodnikami kadry klu-
bu pracowity sezon, bo 5 
października w Luzinie 

odbędą się Mistrzostwa 
Województwa Pomor-
skiego, a tydzień później 
w Sejnach odbędzie się tur-
niej międzynarodowy Baltic 
Cup. Z. Kalbarczyk jest sty-
pendystką Gminy Luzino.

piłka nożna kobiet

przegrana i remis
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Wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

ADMINIstRAtoR
NIERuChoMoŚCI

WYDARZENIA

Uczestnicy zawodów mu-
sieli wykazać się umiejęt-
nościami z zakresu zadań 
bojowych i sztafet pożar-
niczych, a także musztry 
strażackiej. Wśród męskich 
drużyn zwyciężyli druhowie 
z OSP Luzino, przed stara-
żakami z Nadola i Rybna. W 
żeńskich zawodach zwycię-
żyła ekipa OSP Orle. 

Zwycięzcy druhowie z 
OSP Luzino zakwalifikowali 
się do Wojewódzkich Zawo-
dów Jednostek OSP. Wejhe-
rowscy druhowie uplasowali 
się w środku stawki na szó-
stej pozycji. 

Za pierwsze miejsca w po-
szczególnych konkurencjach 
drużyny otrzymały puchary. 
Natomiast za pierwsze trzy 
miejsca w klasyfikacji ge-
neralnej drużyny otrzymały 
nagrody pieniężne przezna-
czone na zakup sprzętu po-
żarniczego. 

- Każde takie zawody są 
znakomitą okazją do pod-
noszenia sprawności i do-

klasyfikacja 
generalna mężczyzn:
1. OSP Luzino
2. OSP Nadole
3. OSP Rybno
4. OSP Linia
5. OSP Kielno
6. OSP Wejherowo
7. OSP Szemud
8. OSP Gowino
9. OSP Orle
10. OSP Rozłazino
11. OSP Kaczkowo
12. OSP Gościcino

klasyfikacja 
generalna kobiet:
1. OSP Orle
2. OSP Bojano
3. OSP Bożepole 
Wielkie

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com
/pulsWejherowa

Linia. Zawody strażaków ochotników

sprawni i skuteczni
Drużyny z całego powiatu wejherowskiego uczestniczyły w 

XI Powiatowych Zawodach dla Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Sporcie Pożarniczym. W strażackich zawodach, 
które odbyły się w Lini, rywalizowało 15 drużyn OSP, w tym 3 
ekipy żeńskie. 

skonalenia umiejętności 
wszystkich strażaków, któ-
rzy są przecież społecznika-
mi. Na co dzień pracują w 
różnych zawodach, a kiedy 
coś wydarzy, natychmiast 
ruszają z pomocą innym ry-
zykując swoim zdrowiem i 
życiem - powiedział sekre-
tarz miasta Wejherowa Bo-
gusław Suwara. - Zmienia 
się rola strażaka, który co-
raz częściej występuje w ro-
li ratownika, niosąc pomoc 
zwłaszcza w zdarzeniach 
drogowych i innych sytu-
acjach np. na wodzie. 

Zawodników strażaków 
dopingowali i oklaskiwali 
także komendant powia-
towy PSP st. bryg. Jacek 
Niewęgłowski, dh Miro-
sław  Józefowicz - pre-
zes Zarządu OP ZOSP RP 
w Wejherowie, wójt gminy 
Linia Bogusława Engel-
brecht oraz prezesi, na-
czelnicy i przedstawiciele 
władz jednostek OSP z po-
wiatu wejherowskiego.

Wyniki zawodów


